
         اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم  )) قل ))؟ (( أتخذتم عند اهللا عهدا (( :وهلذا قال اهللا متحديا إياهم

، العهد يعين صار معكم العهد والعهد امليثاق وااللتزام ؛مبعىن أخذمت )) تخذتمأ (( ))تخذتم عند اهللا عهداأ ((

 فلن يخلف اهللا عهده ((إن كان عندكم  ؟يعين هل عندكم التزام من اهللا سبحانه وتعاىل بذلك امليثاق وااللتزام؛

وهنا فرق  ؛أي جيعل بدل الوفاء خلفا وهو عدم الوفاء )) يخلف ((ومعىن  ؛ألن اهللا تعاىل ال خيلف امليعاد ؛))

من شيء فهو نفقتم وما أخلفا ((  أخلفه جعل له خلفا، خيلفه جيعل له :فرقال ،وأخلفه خيلفه ،بني خلفه خيلفه

فصار  ؛أي جاء بعده ،)) وأما خلف خيلف فمعناه أن الشيء صار خليفة ملا سبقه تقول: خلف الربد احلر يخلفه

  ال وأخلف يل خريا منها ؟إ، واخلف و ) اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ( إذا ؛خليفة له

  . خلفأو  الطالب: 

لن  ((هنا خلفا  )) وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ((مثل  خريا أي اجعل يل ،يل خريا منها وأخلف : الشيخ 

فلن يخلف اهللا  (( ؛بل سيويف به سبحانه وتعاىلبه  الوفائوهو عدم  ،أي لن جيعل لعهده خلفا )) يخلف اهللا

  )). عهده

  املاضي؟ الطالب:

إا منقطعة  :إا متصلة وقيل :هنا قيل ))أم(())  تعلمونأم تقولون على اهللا ما ال قال: ((  الشيخ : أخلف 

املنقطعة أليس كذلك؟ وأما الفرق بينهما من  املتصلة و وقد مر علينا الفرق بني ؛إا مقطعة :متصلة وقيل :قيل

  ؟  ايش  الفرق بينهما من

  االستفهام :  الطالب

    الالشيخ : 

  بل عىنمبال تكون واملتصلة  ،عىن بلمباملنقطعة تكون : الطالب

  مبعىن أيش؟  الشيخ : 

  :..... الطالب

  طيب هذا فرق والفرق الثاين  ؛يعين أو مل تنذرهم))   سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم مبعىن أو ((:  الشيخ

  مقابل . ا املنقطعة ال يذكر معه  الطالب:

سواء عليهم  (( املنقطعة وأما املتصلة تكون بني املتعادلني هذا فرق ا معادل هذه ال يذكر معه  :الشيخ 

إا  :هنا هل هي متصلة أو منقطعة ؟ قيل  .)) أنذرتهم أم لم تنذرهم (()) متعادلني  أأنذرتهم أم لم تنذرهم

أنتم اختذمت  إا متصلة مبعىن: هل :وقيل ؛بل تقولون على اهللا ما ال تعلمون :وعلى هذا فيكون معناها ؛منقطعة



على كال التقديرين فال هذا وال هذا كذا؟ و  ؛أو أنكم تقولون على اهللا ما ال تعلمون ؟عند اهللا عهدا فادعيتموه

فهم  ؛على كال التقديرين فهم يقولون على اهللا ما ال يعلمون ؛يقولون على اهللا ما ال يعلمون :تأملوا يقولون

مبعىن بل تقولون على اهللا ما ال تعلمون يعين ومل تتخذوا عند اهللا  كانت يعين سواء ؛يقولون على اهللا ما ال يعلمون

ثبت  ،نتفي األول وهو اختاذ العهدا افاجلواب مل ؟أو تقولون نعم )) تخذتم عند اهللا عهداأ ((أو أن املعىن  ،عهدا

ويكون على التقدير األول اليت  ؛هذا التقدير احلكم إىل اإلنسانيف حال فيكون  ؛الثاين وهو قول ما ال يعلمون

ري معىن صيعين على التقدير األول أا متصلة ي ؛احلكم من اهللا ،احلكم من أين ؟ من اهللا مبعىن بل )) أم ((تكون 

حينئذ نبحث ونشوف هل عندهم من اهللا عهد  ؛أو قلتم على اهللا ما ال تعلمون ،هل أنتم أختذمت على اهللا عهدا

يعين يقال هلا نعرف نثبت الثاين بالتثبت، تتبعنا ما وجدنا عهدا تعني  ؛فإذا انتفى األول ثبت الثاين ؛؟ اجلواب: ال

ري اهللا صمبعىن بل ما حاجة نتتبع ي )) أم ((طيب على الثاين أن تكون  ؛أن يكون قالوا على اهللا ما ال يعلمون

 أتخذتم عند اهللا عهدا (( يعلمون ألنه قال: سبحانه وتعاىل هو الذي حكم عليهم بأم يقولون على اهللا ما ال

فاآلية على كال  ؟وهذا االستفهام لإلنكار يعين مل تتخذوا عهدا بل تقولون على اهللا ما ال تعلمون أفهمتم اآلن ))

متصلة أم متصلة يكون  لكن على تقدير أن تكون أم ؛التقديرين تدل على أم قالوا على اهللا ما ال يعلمون

وعلى القول بأا  ؛م على اهللا ما ال يعلمون راجع إىل اإلنسان الذي يتتبع وجيد أنه ليس عندهم عهداحلكم بقوهل

مبعىن بل يكون احلكم من اهللا يكون اهللا سبحانه وتعاىل أبطل ما قالوا أبطل اختاذهم عند اهللا عهدا مث حكم 

وقد قالوا على اهللا ما ال  كان عندهم من اهللا عهدإذا ما   ،إذا ؛أم يقولون على اهللا ما ال يعلمونبسبحانه وتعاىل 

ألنه ما دام ما عندهم عهد  ؛أي نعم تكون دعواهم هذه باطال ،باطال يعلمون فتكون دعواهم هذه حقا نعم ؟

   وال قالوا ما يعلمون فتكون دعواهم باطلة .

هنا مبعىن  )) بلى ((قال املفسرون  )) بلى ((فقال:  ؛قال اهللا تعاىل مبينا من الذي متسه النار ومن الذي ال متسه

 :)) وفيها قراءة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتهاإلضراب االنتقايل ((  ،هي لإلضراب االنتقايلف ؛بل

  هل من موصولة أو شرطية ؟ )) من كسب ((قوله:  .باجلمع )) خطيئاته ((

  . شرطية موصولة ؛موصولة  الطالب:

وهذا  ؛)) فإنه جواب مقرتن بالفاء فأولئك أصحاب النارشرطية فإنه يؤيده قوله: ((  طيب إذا قلنا إا الشيخ : 

))  الصالحات  والذين آمنوا وعملوا وإذا قلنا إا موصولة فيؤيده قوله يف اآلية الثانية: ((  ؛يؤيد أا شرطية

واجلواب عن الفاء يف  ؛يعين الذي كسب )) من كسب ((فيكون  ؛الذين آمنوا حيث جاء بالذين اسم موصول

قوله:  ؛لى العموم جاز اقرتان خربه بالفاءأنه ملا شابه اسم املوصول اسم الشرط يف الداللة ع )) فأولئك ((قوله: 



والذين يعملون  ع يقال عمل ((ومل يقل عمل مع أن يف بعض املواض )) كسب شف (())  من كسب سيئة ((

 )) سيئة ((وقوله:  )) كسب سيئة (( ؛والكسب معناه حصول الشيء نتيجة لعمل ؛)) معروف تئاالسي

 ؛فأصلها سيوئة على وزن فيعلة ياولد ألنه من ساء يسوء واو ؛فيون؟ سيوئةالسيئة ما يسوء وأصلها أين الصر 

مة ويش سببه؟ اجتمعت الواو والياء يف كل ؛ويش اإلعالل الذي حصل؟ قلب الواو ياء ،حصل فيها إعالل

نعم؟ لكن هذا  بالياء فصارت سيئة  ءايمث أدغمت ال ؛فلزم قلب الواو ياء واحدة وسبقت إحدامها بالسكون

 ؟ن الصرف ميكن فيها صعوبة عليكمإوهلذا نرى ؛ عاجم عند من ال يعرف الصرف نعم؟  أي نعماأل كرطانة

نشف آدم خله هو احلكم يف  ؛صرف ميكن ما يفهم كل واحداللكن  ؛يفهم كل واحدأيش لون؟ النحو ال بأس 

  هذا ويش تقول يا آدم؟ 

   نحو شوي صعب يا شيخال: الطالب

  .يعين معناها ال نقول الصرف ننصرف عن الصرف ؟ حىت النحو ؟ الشيخ : 

  كل علم تقوله طيب لنا: الطالب

   ال ال  الشيخ : 

، أي صارت كاحلائط عليه )) وأحاطت (()) أحاطت يف اللغة الشمول   وأحاطت به خطيئتهم طيب (( 

ب سكانت صيغة اجلمع أنب إذا رأينا أحاطت  ساألن )) خطيئته ((وقوله:  ؛أي اكتنفته من كل جانبوكالسور ـ 

؛ بلهذا القراءة الثانية قد تكون أنسف ؛ال ال؟ تقتضي الكثرةإضي الكثرة و تمن كل جانب تق ةحاطيعين كثرية واإل

ألن خطيئة مفرد مضاف واملفرد املضاف  ؛اليت يف املصحف وهي خطيئتهلكن مع ذلك ال تتناىف مع القراءة و 

  يفيد العموم.

ويدل على ذلك قوله  ؛ه قال عبدي فقطمع أنيعتقون م كله أربعة أعبد وكان لهعبدي حر  :وهلذا لو قال الرجل 

مضاف يفيد و  ،هنا مفرد نعمة )) تعدوا نعمة اهللا ف ((و ش))  وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها((     تعاىل: 

  .العموم وال يفيد الوحدة؟ لو كان يفيد الوحدة لكنا حنصيها

  ؟  عظمال شيخ ال يقال هذا دليل على: الطالب 

  أيهم؟  الشيخ : 

  )) ؟ أحاطت به خطيئتهو  ((يعين قراءة  الطالب:

  .....يحتاج إىل كميةفلشيء باور احمليط سأي لكن إذا قلنا إحاطة من جنس احلائط وهو الالشيخ :  



هل مها مبعىن واحد ؟  )) وأحاطت به خطيئته (( )) سيئة (( :ويش معىن )) وسيئة (( )) خطيئته ((وقوله:  

أو أن املراد بالسيئة شيء واخلطيئة شيء آخر؟ هذا هو املعروف عند  ؟وأن هذه السيئة امتدت حىت أحاطت به

وهذه إذا قلنا  ؛حتيط باإلنسان ـ ألا والعياذ باهللا ؛املفسرين يقولون: السيئة هنا سيئة كفر وخطيئته ما سوى الكفر

 ـ والعياذ باهللاـ ه حىت يعين هذه السيئة أحاطت ب ،يش؟ لكوا واحدةألتناسب السيئة بالنسبة قد طيئة اخلا فإن 

    حالت بينه وبني التوفيق.

 ؛ ما تعرف؟ويش إعراا حجاج؟ ما تعرف )) فأولئك (( .....)) فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(( 

  مصطفى؟ 

  جعل من الشرطية الطالب:

  ؟على أا موصولة الشرطية أو رابطة اخلرب من مبتدأ من جعل اجلواب على :   الشيخ

  : أوالء اسم إشارة؛ والكاف  الطالب

  ويش حمله من اإلعراب؟ اصرب:   الشيخ

  مبتدأ رفع  حمليف   الطالب:

  ؟مبين ويش هو مبين عليه؟:   الشيخ

  مقدرضم مبين على  )) أولئك ((على الضم  مبين  الطالب:

  كيف؟  :   الشيخ

  مكسورة ولكن مبىن على )) أولئك (( : الطالب 

  طيب مبين على أيش؟ مبين على الكسر؟ :   الشيخ

  ال  : الطالب

   ؛ بس؟ وذو كسر ابن مالك ويش يقول؟ ومنه ذوا فتحو  ،عجيب:   الشيخ

   .....: مبتدأ مرفوعالطالب

مبين على الكسر  لو قت ؛مرفوع  وال منصوب وال جمرور لو قتميكن تكون مرفوع كل مبين ما ما ال  .....:  الشيخ

  .مبين على كسر على رفع مبتدأ ،يف حمل رفع

  :  طيب والكاف؟ الشيخ

  الكاف ضمري متصل: الطالب

  ال ال :   الشيخ



  منفصل؟  : الطالب

  ويش تقول  عماد؟ الكاف :   ال  الشيخ

  ....يف حمل ضمري متصل : الطالب

  فعل ؟  الإ اسم و كاف أيش؟:   الشيخ

  خرب مبتدأ . الطالب:

   ؟الكاف فيكون ء مبتدأأوال ؟:  الكاف خرب مبتدأ الشيخ

  هخرب : الطالب

ما درست  بة؟ليس بصحيح. أيش تقول عبدا لكرمي؟ ما عندك شيء؟ طيب ويش تقولون يا شي : خربه  الشيخ

   النحو ؟ 

   الكاف ويش إعرابه ؟ )) أولئك ((طيب عبداهللا ؟ 

  . مفعول: الطالب

طيب عبد   .... تقول الكاف؟ ما قرأنا النحو دحنيناصبه ؟ ويش تقول يا غامن؟ ويش : مفعول؟ ويش ال الشيخ

  الرمحن ؟ 

   اإلضافةب يف حمل جرضمري اخلطاب متصل مبين على الفتح : الطالب

  نعم  :   الشيخ

  من اإلعراب.له حمل ال حرف جاء للخطاب  ؛ولكن خطأ: الطالب

  ابن مالك يقول: ؛حمل اإلعرابال كاف حرف خطاب   نعم صح :   الشيخ

  ".َهنا أَوْ  فُهْ  بَِثم  أَوْ  اْلبـُْعدِ  ِيف   - ايش البعد-ِصَال   اْلَكافَ  َوبِهِ  :"

  : ايش البعد ؟ الطالب

ما  اأصحاب أنا أعر  )) أولئك أصحاب النارطيب ((  .يؤتى بالكاف إذا صار املشار إليه بعيداأي   : الشيخ 

 (( ؛وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره خرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ )) أصحاب ((دام املسألة كذا مضى الوقت 

 ((      مضاف إليه جمرور باإلضافة وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره،  )) النار ((    مضاف و )) صحاب

بين على السكون يف حمل ضمري منفصل م )) هم ((ضمري منفصل ما هو ضمري الفصل؟ يعين أصلي،  )) هم

أي  خرب املبتدأ )) خالدون((حمل جر، ففي  .... اسم جمرور  )) ها ((حرف جر و )) في (( ،رفع مبتدأ



ألنه مجع تكسري، نعم  ؛واو نيابة عن الضمةالوعالمة رفعه  مرفوع باملبتدأ )) الدونخ (( ))، هم ((؟  تاملبتدآ

   أو تكسري؟ ؟مجع مذكر سامل

  سامل ؟مذكر : الطالب

 ((       هو سامل، خالد مفرد حط واو ونون فتغري املفرد يإذا مل  عرفتم املذكر السامل؛ ألن أي نعم سامل : الشيخ

  لكن رجال مفردها رجل تغري؟  )) خالدون

  : تغري الطالب 

   أي تغري، تغري احلروف تغري الشكل أيضا الشيخ

  وهم خرب ؟ إذا عكس شيخ خالدون مبتدأ الطالب: 

    .)) خالدونهم فيها  (( ؛ال ما جيوز الشيخ

 ((           )) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب الناراهللا عزوجل: ((  يقول طيب  

 ((           وقوله:  ـ والعياذ باهللا ـ مجع صاحب أي أهل النار ومسوا أصحابا هلا ملالزمتهم إياها )) أصحاب

        أدخلوها بسالم ذلك يوم  ومنه قوله تعاىل: (( ؛اخللود مبعىن املكث والدوام  أي ماكثون))  خالدون

   .)) الخلود

والذين آمنوا كفار وهي طريقة القرآن غالبا إذا أتى بالشيء أتى مبا يقابله فقال: (( المث قال تعاىل يف مقابلة  

ما ميكن  ؛مياناإلمع القبول واإلذعان هذا أي صدقوا مبا جيب اإلميان به  )) آمنوا (())  وعملوا الصالحات

مث إذعان وتسليم للشريعة اليت جاء ا من آمن به كذا  ؛التصديق البد من قبول للشيء واعرتاف بهاإلميان مبجرد 

  ؟ )) آمنوا((عبد الرمحان ؟ نعم ؟ ويش معىن 

   )) صدقوا آمنوا((: الطالب

  بأيش؟  الشيخ:

   صدقوا))  اآمنو بالشريعة (( الطالب:

  اثنني واحد ؟ ذكري آمنوا بأن الشيخ 

  ........ال؛   الطالب:

  خاف أنك جتولت ؟ أويش معناه ؟ أو أنك أحب أنك تكون واضحا؛  حنن عربنا بتعبري :الشيخ

  ؛ما جتولت  الطالب:



كل ما جاء يف القرآن أي مبا جيب آمنوا أي صدقوا مبا جيب اإلميان به   )) آمنوا (( فو . شجزاه اهللا خري الشيخ

  يعين يقبلون ويعرتفون به ويذعنون له.  ؛مع القبول واإلذعان

والعمل يصدق بالقول والفعل وليس العمل  ؛أي عملوا األعمال الصاحلات )) عملوا الصالحات ((وقوله: 

والفعل  ،ألن القول عمل اللسان ؛إال فالقول والفعل كالمها عملو  ؛بل الذي يقابل القول الفعل ؛مقابل القول

 ؛داخل يف العمل :لو قال قائل: وملا ما قال قالوا الصاحلات؟ نقول ))  عملوا الصالحات ((إذا   ؛عمل اجلوارح

 ((قوله:  ؛فعل فهو مقابل للقول :أما إذا قيل ؛يشمل القول والفعل ،ألن العمل ألن العمل يشمل القول والفعل

ما ف ؛أي األعمال الصاحلات )) والصالحات (( ؛أي قالوها بألسنتهم وفعلوها جبوارحهم )) عملوا الصالحات

واملتابعة للرسول صلى اهللا عليه  ،أهل العلم: ما مجع بني شرطني: اإلخالص العمل الصاحل قال ؟هو الصاحل

 :عمل صاحلهو الالدليل على هذا أنه  نعم؟واملتابعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم  ؛ملن ؟ هللاإلخالص  ؛وسلم

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته  قوله تعاىل يف حديث القدسي: (

أمرنا  من عمل عمال ليس عليه وقوله صلى اهللا عليه وسلم : ( ، اإلخالص؛فقد فيه ؟ اإلخالص أيش)  وشركه

كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو  وكذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( ؛فيه املتابعةفقد )  فهو رد

طيب الذين  ؛اإلخالص واملتابعةما مجع بني ) فاملهم إذا العمل الصاحل ما مجع بني ؟  باطل وإن كان مائة شرط

الذين  (()) هنا  ئك أصحاب الجنة هم فيها خالدونأول مجعوا بني هذين األمرين اإلميان والعمل الصاحل ((

 ((و )) آمنوا ((معطوف على  )) وعملوا الصالحات (( مبتدأ))  آمنوا الذين (( )) نريد نعرب اآلن آمنوا

  ؟ إعرااأيش  )) أوالء

  خرب: الطالب

  إن اخلرب  معنا وحنن مر ،ثاين مبتدأ ؛خطأ ،ال :الشيخ

  "له الذي سيقتنى حاوية مع            يأتي ويأتي جملة  اومفرد:"                           

خرب املبتدأ ثاين واجلملة من  )) أصحاب الجنة (( ثاين و مبتدأ )) أوالء ((إذا نقول   أليس كذلك؟ طيب 

اجلملة إذا اخلرب هنا مجلة امسية  ؛؟ هذا  صحيح كالم ؛األول املبتدأ ،ين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأالثا املبتدأ

لعلها تأيت يف  لهملإلعالن بفض )) أولئك أصحاب الجنة ((اجلملة  ]ذا[وإمنا أتى  ؛ال فعلية؟ امسية نعمإو 

  الفوائد نعم.

هي؟  واجلنة ما ؛ألن الصحبة تقتضي املالزمة ؛أصحاب اجلنة أهلها مالزمون هلا )) أولئك أصحاب الجنة ((

ما ال عين رأت وال أذن وفيها كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (  ؛نةاجلالدار اليت أعدها اهللا للمتقني هذه 



فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما  ) من قوله تعاىل: (( سمعت وال خطر على قلت بشر

 ؛إذا حكم اهللا سبحانه وتعاىل حكما عدال؛ عليه)) سبق الكالم  خالدون هم فيها قوله: ((و  ؛)) كانوا يعملون

من كسب سيئة ففي النار أبدا  ،)) واهللا تبارك وتعاىل قال: ال لن تمسنا النار إال أياما معدودة اليهود قالوا: ((

ا ال ال؟ ألن اهللا تعاىل مإسرائيلي والعريب والعجمي وغريهم و اإلال فرق بني  ؛ومن آمن وعمل صاحلا ففي اجلنة أبدا

فكل من كان قائما بأمر اهللا سبحانه  نعم؟؛ وأنسابنا وإمنا ينظر إىل قلوبنا وأعمالنا منااأجسينظر إىل صورنا و 

  وتعاىل من أي لون ومن أي جنس ومن أي قبيلة .، فهو أوىل الناس باهللا تبارك وتعاىل فهو أوىل الناس باهللا تبارك

فوائد النعم  إذ أخذناه؛ ذكرا))  ق بني إسرائيل ال تعبدون إال اهللاوإذا أخذنا ميثامث قال اهللا تبارك وتعاىل: ((  

   يف الدرس القادم.

  ؟.....أخذوا  ماذا نقول فيمن يقول النار تفىنالطالب: 

    تفىن. ماالنار  ،لستم على صواب نقول هلم النار يفىنيقولون  ال، الذين :الشيخ

سنني  أي )) البسين فيها أحقابا فسر قوله تعاىل: ((عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يف قول  : الطالب

   معدودة 

)) سنني، سنني عظيمة  البسين فيها أحقابا لكنه ما يدل على احلصر(( ؛أنا ما أدري صحيح وال ال الشيخ

ال يذوقون فيها بردا  بقوله: (( ة)) مقيد البسين فيها أحقاباوبعضهم يقولون: ((  السالمة ـ نسأل اهللاـ طويلة 

يؤتى هلم  )) غساقا ال يذوقون فيها بردا وال شرابا إال حميما و (()) يقولون هذه األحقاب اليت  وال شرابا

إمنا على كل حال هذه من اآليات املشتبهات ولدينا آيات حمكمة والواجب على  ؛أصناف أخرى من العذابب

                        . نعم املؤمن أن يرد املتشابه على احملكم 

ومسي العهد ميثاقا ألنه يوثق به  ؛))أي عهد بين إسرائيل ميثاق يعين العهد وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل(( 

من هو إسرائيل ؟ يعقوب بن  )) بني إسرائيل ((وقوله:  يلزمه؛ املعاهد كاحلبل الذي توثق به األيدي واألرجل

وهؤالء من بين إسرائيل  ؛ألن العرب من بين إمساعيل ؛إذا فبنو إسرائيل بنو عم للعرب ؛إسحاق بن إبراهيم

  وجدهم واحد وهو إبراهيم عليه الصالة والسالم.

ال تعبدون إال اهللا وبالوالدين إحسانا وذي القربى  (()) ما هذا امليثاق ؟  وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل (( 

)) امليثاق اشتمل على مثاين  زكاة ثم توليتمواليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصالة وآتوا ال

  ....ال ال؟إال ما وفوا؟ عبدوا غري اهللا عبدوا املسيح بن مرمي و إوفوا و  ))ال تعبدون إال اهللا ((املبدأ األوىل: ؛مبادئ 

هذه  ،لمن طريق معبد يعين مذل أخوذةما معىن العبادة؟ الذل واخلضوع م )) ال تعبدون ((وقوله: ؛فلم يفوا



أو اعملوا  ،يعين أحسنوا بالوالدين أحسنوا بالوالدين إحسانا )) وبالوالدين إحسانا (( :املبدأ الثاين ؛واحدة

لكن األبعد  ؛األقربون وال حىت األبعاد؟ األقرب ؛املراد ما األب واألم )) بالوالدين (( :قوله ؛بالوالدين إحسانا

  واختلف ما جيب هلم يف بقية احلقوق. ،وهلذا اختلف إرثهم ؛لكن ليسوا كحق األب واألم األدىن ؛هلم حق

 ؛القول والفعل واملال واجلاه ومجيع طرق اإلحسانيف بأي شيء؟  )) حساناإ (())  وبالوالدين إحساناقال: (( 

)) وإمنا وجب ذلك ألن نعمة  وبالوالدين إحسانا ألن اهللا أطلق كل ما يسمى إحسانا فهو داخل يف قوله: ((

أن اشكر لي وهلذا قال اهللا سبحانه وتعاىل عن لقمان: ((  ؛دين على ولدمها هي اليت تلي نعمة اهللا عليهماالوال

)) فهما سبب وجودك وسبب إمدادك وإعدادك وإن كان الوجود من اهللا واإلمداد من اهللا لكن بأي  ولوالديك

  طريق الوالدين لوال الوالدان ما كنت شيئا.عن طريق أتيت؟ 

  ؟  رب الوالدينكبر العم   :الطالب 

  الوالدين برلكن صلتهما من  ؛هم والدين الشيخ

  إذا مل يرب بالعم واخلال ؟: الطالب

  ما أمت بر الوالدين . الشيخ

   ؟هل للحصر )) وبالوالدين إحسانا ((قدروا اجلار وارور  ؟شيخ: الطالب 

لكن هنا ما  ؛بإحسان لو تعلقت بإحسان كان تفيد احلصر ويكون تقدميها ألجل العناية تهي ما تعلق الشيخ

  أو أحسنوا ما فهو مصدر لفعل حمذوف . ،اعملوا : إن التقدير:وهلذا قدرنا لكم التقدير قلنا ؛ت تعلق

                :قولهذو القرىب؟ ذوا القرىب معطوفة على  ؟ملا ما قالوا ذو ؛)) ذي مبعىن صاحب وذي القربى (( 

القرابة ويشمل القرابة من قبل  )) القربى ((وذي مبعىن صاحب و ؛؟ يعين وإحسانا بذي القرىب)) وبالوالدين ((

أظنها  )) القربى ((كلمة   ؛األم والقرابة من قبل األب بأن القرىب جاءت بعد الوالدين أي قرىب األم وقرىب األب

فمثال جيب عليك من صلة العم أكثر مما جيب  ؛فكل من كان أقرب كان ذا احلق أوىل ؛وصف مبعىن القرابة

 هؤالءألن  ؛ب عليك من صلة اخلال أكثر مما جيب عليك من صلة أوالد اخلالجي ؛عليك من صلة أوالد العم

  .أخص بالقرابة ممن بعدهم 

   أقارب الرجل ؟ بشيخ ما ختص القرابة   الطالب:

حىت بعض  عرفية والحىت رفية هذه لغة ع  لرجلباال يف اللغة العربية ما قال أحد بأن القرابة خاص :  الشيخ

 أنت ملا تصبح عند خالك ما تقول أصبح عند عمي اليوم  إىل اآلن أليس كذلك؟   . . .مسوا خاله أهلالناس 

  عند أيب فالن........أنا أقوهلا وأنا 



  يقول اخلال والد ؟  الطالب:

  اخلال ما والد: ال  خالشي

 يوصيمن مثال واحد توىف  هأوالدملا يوصي على ال أقرب من العم للسبب يعين هو اخليقولون  !شيخ: الطالب

  .أكلهميألن عمه ؛م خاهلم أقرب من عمه 

  يعين أرحم؟ :  الشيخ  

   : أرحم الطالب

  من األب  يأيت من قبل األم وهي أرحم:  الشيخ

  حقيقة واضحة .: أرحم هذه الطالب

  ال شك حىت يف العرف أي نعم.بعلى كل حال قرابة األم قرابة  :  الشيخ

وليس  ؛مجع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى )) اليتامى (())  وذوي القربى واليتامى((  

لكن األب إذا مات فهو  ؛ألن أباه موجود يأيت له بالعيش والرتبية والتعليم ؛من ماتت أمه مع وجود أبيه يتيما

وأوصى باليتامى ألنه ليس هلم من يربيهم أو  ؛أيتاماوا بلغوا أيتاما يسم ما الكاسب على أوالده فيكون أوالد الذين

  .فهم حمل للرأفة والرمحة والرعاية  ؛إذ أن أباهم قد تويف هلميعو 

إذا أطلق املساكني دخل فيه  ؛مجع مسكني وهو الفقري الذي أسكنه الفقر )) لمساكينا (( )) والمساكين (( 

  وإذا أطلق الفقراء دخل فيهم املساكني وإذا مجعوا صار الفقراء له معىن واملساكني له معين. ؛الفقراء

))  واليتامى والمساكينتعبدون إال اهللا وبالوالدين إحسانا وذي القربى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ال  ((

  ......)) ميثاق وإذ أخذنا قوله تعاىل:((

))  ذوي القربى واليتامى والمساكين ((ال ما يدخل ؟ إإمساعيل يدخل فيها الفقراء و  )) المساكين (( :قوله هنا

  . ؟

    : بدأنا فيه ؟الطالب

 فإنه يطغى ويزداد تىنغاإلنسان إذا األن ؛املساكني هم الفقراء هنا ومسوا مساكني ألن الفقر أسكنهم :  الشيخ

املساكني من األمساء و  ءألن الفقرا ؛وهنا يدخل الفقراء مع املساكني ؛وإذا كان فقريا فإنه بالعكس ويرتفع ويعلو

ويش هذا؟   ؛كلما ت إذا مجعت افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت  فيي ؛اليت إذا قرنت افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت

الفقراء إذا كانت وحدها صارت مبعىن الفقراء واملساكني،  ؛رتقت وإذا افرتقت اجتمعتكلمات إذا اجتمعت اف

إنما  ذا كانت وحدها صارت مبعىن الفقراء واملساكني، وإذا قيل فقراء ومساكني مثل آية الزكاة ((إواملساكني 



فالفقري  ؛تمعت اآلن افرتقتملا اج ؛واملساكني هلا معىن ،)) صار للفقراء هلا معىن الصدقات للفقراء والمساكين

نصف الكفاية دون   ،واملسكني من جيد النصف دون الكفاية ؛أو جيد دون النصف ،من ال جيد شيئا من الكفاية 

وإذا قيل التقوى وحدها  ؛إذا قيل الرب وحده دخل فيه التقوى ؛مثال الرب والتقوىو فهمتم الفرق بينهما؟  ؛كماهلا

ومثل اإلميان واإلسالم  ؛عصية املوإذا قيل الرب والتقوى صار الرب فعل الطاعة والتقوى اجتناب  ؛دخل فيها الرب

   ت يف اللغة العربية وال سيما احلقائق الشرعية إذا اجتمعت افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت.ااملهم فيه كلم

وقولوا للناس  )) (( للناس حسنا وقولوا (( )) حسنا (()) ويف قراءة :  وقولوا للناس حسنا وقوله تعاىل: ((

والقول احلسن يشمل  ؛هذا أيضا مما أخذه اهللا على بين إسرائيل من العهد أن يقولوا للناس قوال حسنا )) حسنا

ويف معناه بأن  ؛ففي هيئته أن يكون باللطف واللني وعدم الغلظة والشدة هذا يف هيئته ؛احلسن يف هيئته ويف معناه

حسن يف هيئته ويف  ،إذا ؛ألن كل قول حسن فهو خري وكل قول خري فهو حسن خريا؛ ، بأن يكونيكون خريا

حسن  فعل األمر باملعروف :مثل ؛ومعناه أن يكون خريا ،يف هيئته أن يكون بلطف ولني ؛يف هيئته ومعناه ،معناه

وكيف أصبحت نكر حسن ، تعليم العلم النافع حسن، خماطبة الناس بالسالم املال ال؟ حسن، النهي عن إو 

 ؛وقول ليس بسوء وال حسن ،ضد القول احلسن قوالن: قول السوء ؛وما أشبه ذلك هذا حسن ،وكيف أمسيت

وهلذا قال  ؛وأما القول الذي ليس بسوء وال حسن فليس مأمورا به فليس مأمورا به ؛أما قول السوء فإنه منهي عنه

 (() فهمتم اآلن؟ إذا  م اآلخر فليقل خيرا أو ليصمتمن كان يؤمن باهللا واليو الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ( 

قول السوء وهو منهي عنه أو ما ال يوصف حبسن  :ضدها أيش ؟ أمران )) حسنا ((أو  )) قولوا للناس حسنا

   وال سوء وهو غري مأمور به.

ة حي على الفالح معناها قولوا: اهللا اكرب اهللا اكرب حي على الصال )) أقيموا الصالة (())  وأقيموا الصالة ((

  ؛قد قامت الصالة قد قامت الصالة

  ؟.....: الطالب

توا ا قائمة يعين قوميا معناها ائ )) أقيموا الصالة ((ى إقامة للصالة لكن هذه تسم ال، أي نعم ال، :  الشيخ

 ؛فإن فعل املكمالت من إقامتها ؛ومكمالا أيضاوذلك بأن تكون بأركاا وشروطها وواجباا  ؛ليس فيها نقص

 ها،ومن صلى قبل الوقت مل يقم ها،ومن صلى بعد الوقت بدون عذر مل يقم ها،من صلى بال طمأنينة مل يقم

 ؛ويتمم ذلك مبكمالاوواجباا وأركاا  بد أن يأيت ا بشروطها املهم إذا ال ها؛ومن صلى بال طهارة مل يقم

وهلذا أنت قبل أن تدخل يف النافلة  ؛صالة هذه شاملة إلقامة الفريضة والنافلةال )) أقيموا الصالة (( :وقوله



ما تقول لكن إذا دخلت فيها وجب عليك أن تأيت بشروطها وأركاا وواجباا .  ؛ليست النافلة واجبة عليك

  أصلى على ما أبغى  


